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Z P R A V O D A J

KAM BUDE SMĚROVAT ZEMĚDĚLSTVÍ 
PO PODZIMNÍCH VOLBÁCH? 
V SOUVISLOSTI S BLÍŽÍCÍMI SE VOLBAMI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY POŽÁDALA AGRÁRNÍ 
KOMORA DOPISEM PREZIDENTA ZDEŇKA JANDEJSKA PŘEDSEDY PŘEDNÍCH POLITICKÝCH STRAN, KTERÉ MAJÍ AMBICI USEDNOUT 
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU A PŘÍPADNĚ I V NOVÉ VLÁDĚ, O VYJÁDŘENÍ K POŽADAVKŮM, KTERÉ ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
VNÍMÁ PRO DALŠÍ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A VŠECH DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH OBORŮ JAKO ZÁSADNÍ.

Nová vláda by podle názoru Agrární 
komory České republiky měla:
1.  usilovat o to, aby tuzemské země-

dělství bylo moderní, konkurence-
schopné a udržitelné (ekonomicky, 
ekologicky, sociálně) se silným 
zpracovatelským průmyslem pro-
dukujícím kvalitní domácí potraviny 
na úrovni maximální možné míry 
soběstačnosti;

2.  plnit Strategii rozvoje rezortu  
Ministerstva zemědělství ČR do 2030 
s odpovídajícím rozpočtem a garancí 
národních podpor ve víceletém  
rozpočtovém rámci;

3.  hájit priority tuzemského  
agrárního sektoru v rámci  
vyjednávání o reformě Společné 
zemědělské politiky Evropské unie 
po roce 2020, a to především v těchto 
bodech:

 - zabránit zastropování plateb
 - zasadit se o rovné podmínky na jed-

notném trhu EU (konvergence plateb, 
soupis a regulace národních dotací)

 - regulace nekalých praktik obchod-
ních řetězců

 - přispět k ekonomické a environme-
tální udržitelnosti sektoru (podpora 
citlivých komodit) 

4.  usilovat o vyrovnaný rozvoj  
venkova a zabránit jeho  
dalšímu vylidňování podporou  
zemědělského podnikání a oborů  
s vysokou přidanou hodnotou  
a potřebou lidské práce;

5.  uvést do praxe komplex opatření  
k řešení důsledků klimatických změn, 
zejména sucha a povodní  
v návaznosti na podporu adaptace 
zemědělské výroby (podpora  
živočišné výroby jako zdroje  
organické hmoty zlepšující půdní 
vlastnosti, citlivých komodit,  
bohatšího osevního postupu  
a postupů precizního zemědělství);

6.  zasadit se o spuštění Fondu těžce 
pojistitelných rizik zákonnou formou 
včetně podpory pojištění velkých 
podniků v rámci Podpůrného 
garančního rolnického a lesnického 
fondu;

7.  v rámci Programu rozvoje venkova 
preferovat ekonomicky a ekologicky 
udržitelné investice, diverzifikaci 
příjmů a odbourávání závislosti ze-
mědělských podnikatelů na přímých 
podporách;

8.  zasadit se o přijetí zákona o prodeji 
zemědělské půdy, který bude  
obsahovat ohlašovací povinnost  
a upravovat pachtovní vztahy;

9.  zasadit se o zpřísnění podmínek pro 
zábory zemědělské půdy a péče  
o životní prostředí;

10. formou registrace zemědělských 
podnikatelů nastavit podmínku aktiv-
ního zemědělce takovým způsobem, 

který nebude zatěžovat zemědělce  
a zároveň omezí spekulativní 
zemědělské podnikání bez reálné 
produkce;

11. podpořit novelu zákona o spotřební 
dani se zvýšenou sazbou vratky 
spotřební daně pro živočišnou výrobu 
také po roce 2018, podpořit zavedení 
zvýšené sazby vratky pro citlivé 
komodity;

12. zasadit se o úpravu daně z příjmu 
tak, aby dotační podpory nebyly 
zahrnuty do základu daně;

13. obrátit pozornost dozorčích  
a kontrolních orgánů na nekalé 
dovozy nekvalitních potravin,  
které deformují místní trh,  
obcházejí daňovou povinnost  
a neférově snižují hodnotu domácí 
produkce;

14. omezovat míru administrativní 
zátěže, řešit zaměstnanost v sektoru 
včetně generační výměny a zlepšit 
podmínky středního zemědělského 
školství.

Agrární komora České republiky je 
přesvědčena, že zemědělství a potra-
vinářství jsou strategickými sektory 
velice úzce provázané s plnohodnotným 
životem na venkově a péčí o bohatou  
a pestrou krajinu a jako takové si zaslou-
ží nejenom přízeň, ale i plnou podporu 
politiků. Proto od výsledku voleb očeká-
váme naplnění výše uvedených priorit  
a splnění předvolebních slibů.

Úřad Agrární komory České republiky
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JIHOČEŠI NAHLÉDLI POD POKLIČKU 
POTRAVINOVÉ BANKY, ŘEŠILI MYSLIVECKÝ 
ZÁKON A VYRÁBĚLI MÁSLO

PŘÍKLAD DOBRÉ PRÁCE 
Z PLZEŇSKA

S ohledem na jedinečnou příležitost 
prezentovat kvalitní jihočeské potraviny 
a popularizovat zemědělská odvětví před 
stovkou tisíc návštěvníků v rámci agro-
salonu Země živitelka RAK JK vydala 
a distribuovala brožuru nejúspěšnějších 
účastníků 11. ročníku soutěže CHUTNÁ 
HEZKY. JIHOČESKY a podílela se na 
krajem podporované realizaci agropo-
travinářské sekce road show Jižní Čechy 
pohodové. Dále vytipovala regionální 
producenty kvalitních potravin pro 
reprezentaci jihočeských turistických 
destinací v „živitelkové“ expozici Jiho-
českého kraje. Pozitivní ohlas sklidilo 
komorou navržené naučné puzzle 
k poznávání různých druhů hospodář-
ských zvířat, strojů a původu potravin 
pro děti. Těm zmíněná událost také 
nabídla šanci vyzkoušet si podojit (téměř 
věrohodnou – byť plastovou) kravičku 
v životní velikosti a následně si ručně 
vyrobit skutečné máslo ve stánku oplý-
vajícím bezplatně dostupnými vzorky  re-
gionálních potravin. Pro vzdělávací účely 
RAK JK vytvořila scénář dokumentární-
ho videa zachycujícího výrobu Lipánku, 
oblíbené to jihočeské dobroty, který byl 
též opakovaně ke spatření na uvedené 
zemědělské výstavě.

 V červenci i v srpnu RAK JK zvala 
zájemce z řad ekonomů, ředitelů 
a předsedů zemědělských firem 
i soukromě hospodařící zemědělce na 
konzultace s odborníkem na ekonomic-
kou optimalizaci podniku. Dvěma stům 
subjektů rozesílala informační Zpravodaj 

shrnující dotační a legislativní novinky 
plus pozvánky na nejbližší vzdělávací 
akce. Například na „pouliční“ workshop 
prezentující činnost Potravinové banky 
Jihočeského kraje nebo na školení 
k novele mysliveckého zákona, doplněný 
informacemi k veterinárním opatřením 
pro sledování a potírání výskytu africké-
ho moru prasat v ČR. Obě akce přinesly 
řadu zajímavých podnětů a připomínek 
k dotčené legislativě, například propa-
gaci posklizňového paběrkování nebo 

návrh nového systému určení hranic ho-
niteb pro lepší prevenci škod způsobe-
ných zvěří na zemědělských pozemcích. 
Iniciace spolupráce mezi jihočeskými 
zemědělskými podniky a výzkumem 
v oblasti monitoringu rezistence parazitů 
na antiparazitika byla tématem jednání 
zástupkyně KIS JK s vedením laboratoře 
humánní a veterinární protistologie na 
Parasitologickém ústavu Akademii věd 
ČR v Českých Budějovicích. Ředitelka 
RAK JK  v průběhu srpna opakovaně 

jednala s jihočeskou hejtmankou a jejím 
náměstkem pro oblast zemědělství 
a rozvoj venkova o možnostech zlepšení 
uplatnění regionálních potravin ve škol-
ních jídelnách, nemocnicích a dalších 
zařízeních provozovaných krajskou 
samosprávou.  K lepší informovanosti 
odborné veřejnosti v regionu přispělo 
pětadvacet článků uveřejněných na 
www.agroreport.cz 

Ing. Hana Šťastná

Na workshopu jsme zjistili, že jejich 
výrobky neobsahují žádné konzervanty, 
éčka ani dochucovadla, a proto skvěle 
chutnají. Šumaváček, kysané mléko  
i přírodní sýry z této farmy navíc získaly 

titul Regionální potravina.  Účastníci 
workshopu konstatovali, že se jedná  
o příkladnou dobrou práci. 

Ing. Ladislav Štverák

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA JIHOČESKÉHO KRAJE (RAK JK) POSKYTLA UŽIVATELŮM SLUŽEB KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO 
STŘEDISKA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV JIHOČESKÉHO KRAJE (KIS JK) ŘADU „PRÁZDNINOVÝCH“ AKCÍ A INFORMACÍ. 

CHOV OSMDESÁTI KUSŮ MLÉČNÝCH KRAV, POSTAVENÍ KRAVÍNA, 
UŽÍVÁNÍ DOJICÍCH AUTOMATŮ, POSTAVENÍ A PROVOZOVÁNÍ 
VLASTNÍ MLÉKÁRNY, VÝROBA KVALITNÍCH MLÉČNÝCH 
VÝROBKŮ A JEJICH PRODEJ V MÍSTĚ HOSPODAŘENÍ I NA TRHU 
V PLZNI NÁS VEDLO K HLUBŠÍMU POZNÁNÍ FARMY RODINY 
MARTÍNKOVÝCH Z DOLNÍ LHOTY NA KLATOVSKU.

AGROVENKOV,o.p.s. Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova 
Pardubického kraje a Agrární komory okresu Ústí nad Orlicí uspořádal seminář na téma 
„Povinnosti zemědělců v oblasti životního prostředí“, konaný dne 6. září 2017 v Ústí nad 
Orlicí. Přednášejícím byl Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR. Semináře se 
účastnilo 26 zemědělců. Akce byla velmi kladně zemědělci hodnocena. Ing. Vladimír Šabata

Foto: archiv RAK Jihočeského kraje
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ČERVENEC A SRPEN VE ZNAMENÍ SEMINÁŘŮ

V ÚSTECKÉM KRAJI JSOU ZEMĚDĚLCI AKTIVNÍ

Tyto semináře zajišťuje Informační 
středisko Regionální agrární komory 
Ostravsko za pomoci Okresních agrár-
ních komor v Opavě, Bruntále a Frýdku- 
Místku. Veškeré semináře, informace 
a zprávy jsou vždy uveřejněny na webo-
vých stránkách Informačního střediska 
Regionální agrární komory Ostravsko 
www.mskis.cz.

Informační středisko Regionální agrární 
komory Ostravsko pořádalo v průběhu 
měsíce července sérii seminářů 
s názvem „Kontrola podmíněnosti“, 
které se uskutečnily 19. července 
v Opavě, 20. července v Bruntále a 31. 
července ve Frýdku-Místku. Na těchto 
seminářích se účastníci seznámili 
s aktuálními požadavky v systému 

Kontroly podmíněnosti a pravidly kontrol 
na místě pro opatření Jednotné žádosti. 
V systému Kontroly podmíněnosti došlo 
oproti minulému období ke změně 
zejména u standardu DZES 4, kde se 
změnila sledovaná průměrná sklonitost 
na pozemcích s kulturou standardní  
orná půda z původních 5° na 4° a zvýšil 
se počet  opatření  o možnost ponechání 
půdy po pásovém zpracování  do založení 
porostu následné jarní plodiny a změnil 
se způsob a množství zapravených 
organických hnojiv.  Dále se v systému 
povinných požadavků na hospodaření  
týkajících se chovů  skotu, ovcí a koz  
změnily lhůty pro hlášení pohybů  stavů 
zvířat do ústřední evidence  ze 14 dnů na 
7 dnů.  Důležitou informací pro žadatele 
bylo také seznámení se s novým systé-
mem vyhodnocení kontroly a způsobu 
stanovení sankcí.  Všichni účastníci 
obdrželi  aktuální výtisk  Průvodce C-C 
pro rok 2017.

Dne 27. července také proběhl seminář 
v Bruntále na téma „Aktuální podmínky 
přímých plateb a AEKO, EZ dotací po 
podání žádostí. Seminář připomenul 
účastníkům aktuální termíny v rámci 
opatření AEKO – ošetřování travních 
porostů.  Podmínkami  správné Obnovy 
TTP a  pravidly zakládání  Meziplodin

v rámci opatření  EFA ploch pro Gree-
ning. V rámci diskuse byly připomenuty 
návrhy změn  podmínek Greeningu na 
rok 2018.

O aktuálních podmínkách a změnách 
v souvislosti s novelizací zákona 
o spotřebních daních informovali zástup-
ci celního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj účastníky na dvou seminářích 
s názvem „Zelená nafta pro zemědělství 
– změny od 1. 7. 2017“. Tyto semináře 
proběhly 16. srpna v Opavě a 17. srpna 
v Bruntále. Zástupci celního úřadu se-
známili účastníky s legislativou a hlavně 
paragrafem 57 zákona o spotřebních 
daních, vrácení daně z PHM spotřebova-
ných v zemědělské prvovýrobě. Novinkou 
pro uživatele Registru zvířat na Portálu 
farmáře je funkcionalita umožňující vy-
generovat podklady pro vratku spotřební 
daně ze spotřeby motorové nafty (Zelená 
nafta).  Funkcionalita zajistí výpočet in-
tenzity chovu hospodářských zvířat tak, 
jak je stanoveno vyhláškou č. 176/2017 
Sb. V dalších měsících plánujeme pro 
zemědělce v Moravskoslezském kraji 
uspořádat polní den sóji v Moravskoslez-
ském kraji a také řadu seminářů 
k nitrátové směrnici, erozi půdy a LPIS.

Ing. Robert Kučera

Spolupracujeme s výzkumným 
ústavem rostlinné výroby v Černovicích 
u Chomutova, s Ing. Romanem Honzí-
kem – vědeckým pracovníkem, který je 
zároveň naším poradcem v informačním 
centru při OAK Most. 

V programu INTERREG V-A a fondu 
malých projektů, který Euroregion spra-
vuje, se podílíme na projektu s názvem 
ENZEDRA – bílá místa rolnické historie: 
Místní užitkové a okrasné rostliny jako 
cesta ke zvyšování druhové rozmani-
tosti regionu. Na přípravě se podílejí 
také partneři ze Saska a Chomutovský 
zoopark.

Přátelské setkání se saskými zemědělci 
proběhlo 15. září 2017 při slavnostním 

zahájení a vyhlášení výsledků soutěží 
Regionální Potravina a soutěže o Nej-
lepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče, kam 
přijela saská delegace v počtu devíti 
osob, a proběhly zde také konzultační 
dny pro zemědělce v rámci informačního 
centra a výměny zkušeností se saskými 
zemědělci.

Spolupracujeme také při saském 
zemském mistrovství v orbě, 
které se uskuteční 7. října 2017 
v Oederanu, místní části 
Memmendorf, a kterého se zúčastní 
i čeští partneři. Současněse koná 
20. bramborová slavnost. 

Ludmila Holadová

INFORMAČNÍ STŘEDISKO REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORY OSTRAVSKO KROMĚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PORADENSTVÍ 
ZEMĚDĚLCŮM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE POŘÁDÁ ŘADU SEMINÁŘŮ SE ZAJÍMAVÝMI TÉMATY, AŤ UŽ PRO ZEMĚDĚLCE 
V PRODUKČNÍCH OBLASTECH, TAK PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V PODHORSKÝCH OBLASTECH, POD VEDENÍM 
AKREDITOVANÉHO PORADCE ING. MARTINA ODSTRČILA.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE KROMĚ INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 
PRO ZEMĚDĚLCE SPOLUPRACUJE TAKÉ S EUROREGIONEM KRUŠNOHOŘÍ A SE SASKÝMI ZEMĚDĚLCI, A TO JIŽ DLOUHODOBĚ. 
JSME ČLENY EUROGIONU KRUŠNOHOŘÍ A MÁME NA STAROSTI ZEMĚDĚLSKOU KOMISI EUROREGIONU, KDE NA ČESKÉ STRANĚ JE 
PŘEDSEDKYNÍ KOMISE LUDMILA HOLADOVÁ A NA NĚMECKÉ STRANĚ WERNER BERGELT, PŘEDSEDA SASKÉ AGRÁRNÍ KOMORY. 

Foto: archiv RAK Moravskoslezského kraje

Na právě skončeném veletrhu Zahrada Čech měli návštěvníci možnost ochutnat v expozici 
KAK Ústeckého kraje také nejlepší místní potraviny a speciality. Foto: archiv OAK Most
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AKTIVITY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Aktivity a činnosti potvrzují úzkou 
spolupráci jak se zemědělstvím 
a venkovem, tak i s jihomoravskými 
i dalšími institucemi, jako jsou krajský 
úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, SZIF, 
ÚZEI, Krajská veterinární správa, SZPI, 
Mendelova univerzita v Brně, Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno, ČHMÚ, 
Zemědělský svaz, ASZ, AK ČR, PK ČR, 
profesní a oborové organizace, sdružení, 
zemědělské školství a další. Směrem  
k nejširší veřejnosti jsme s hrdostí spo-
luorganizovali Jihomoravské dožínkové 
slavnosti, konané v sobotu 2. září 2017 
v Břeclavi, kdy jedním z klíčových bodů 
programu bylo slavnostní vyhlášení 
výsledků regionálních potravinářských 
soutěží o ocenění Regionální potravina 
Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní 
Moravy 2017 spojené s jejich prezentací, 
ochutnávkami a prodejem. To vše za 
účasti představitelů a zástupců vlády 
ČR, MZe, SZIF, Jihomoravského kraje, 
Mendelovy univerzity, Veterinární a 
farmaceutické univerzity, vedení AK ČR 
a dalších.

Ve spolupráci zejména se SOŠ Dvořáko-
va, Znojmo, s Jihomoravským krajem 
a PGRLF, a.s. včetně jejich finanční pod-
pory, s Agropodnikem Mašovice, a.s. 
a dalšími spoluorganizuje RAK Jmk 
a KIS Jmk krajské soutěže jihomorav-
ských odborných škol v orbě za účasti 
žáků i z jiných krajů České republiky, 
Slovenska a z Rakouska. Letošní ročník 
soutěže v orbě se uskuteční v termínu 
5.–6. října 2017. Pokračujeme ve spolu- 

organizaci gastro soutěží žáků odbor-
ných škol v různých kategoriích potravi-
nářských oborů. Nově spolupracujeme 
na přípravě žákovských prezentací 
a soutěží při Vánočních trzích na Výsta-
višti v Brně ve dnech 8. až 17. prosince 
2017. Minulá akce podobného charakte-
ru se uskutečnila během Národní výsta-
vy hospodářských zvířat na Výstavišti 
v Brně ve dnech 11.–14. května 2017.

Producenty potravinářských surovin 
a potravin Jihomoravského kraje jsme 
podpořili v rámci letošní výstavy Země 
živitelka spolurealizací show známého 
šéfkuchaře – „Jaroslav Sapík vaří ze 
surovin rodného Jihomoravského 
kraje“. Organizace a realizace jednání 
k problematice zemědělského školství 
v Jihomoravském kraji Kulatý stůl. Jed-

nání měla dvě části, první, kdy se sešli 
pouze zemědělci (dne 2. června 2017) 
v zastoupení svých zájmových skupin ke 
sjednocení svých postřehů a požadavků, 
a druhou, kdy na společném jednání 
se zástupci státní správy a samosprávy 
činnými v problematice školství a vzdě-
lávání (dne 6. června 2017) zemědělci 
své požadavky přednesli. Obě jednání se 
uskutečnila v sídle RAK Jmk a KIS Jmk 
za celkové účasti 40 osob.

KIS Jmk řeší průběžně požadavky země-
dělské a obecně i venkovské veřejnosti. 
K tomu využívá i informací z účasti a jed-
nání s partnery v komisích a z institucí, 
jako je Komise pro zemědělství a venkov 
RHSD JMK, Pracovní skupina pro životní 
prostředí při Regionální stálé konferen-
ci pro území Jmk, Monitorovací výbor 

Programu rozvoje venkova, Výbor pro 
krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj, Generel vodního 
hospodářství krajiny České republiky, 
Meziresortní komise VODA – SUCHO, 
Nákazová komise při SVS – KVS pro 
Jmk či ČHMÚ.

Na období podzim až zima 2017 
připravujeme mimo jiné konání dvou 
seminářů „Informační podpora pro 
zemědělce v rámci implementace 
směrnice Rady 91/676/EEC (Nitrátová 
směrnice) v České republice“. 
Odbornou záštitu nad poradenskou 
a související činností poskytuje RNDr. 
Jan Dovrtěl, CSc., akreditovaný 
poradce MZe.

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

PRO KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROVOZOVANÉ 
REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU PLATÍ NA CELÉM ÚZEMÍ KRAJE ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ „NEDISKRIMINAČNÍ, PLOŠNÁ, BEZPLATNÁ, 
… PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA …“.

PORADENSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Rozhodnutí realizovat APIC bylo ovlivně-
no zájmem a potřebou o vytvoření 
systému, jenž by zemědělským subjek-
tům poskytoval dostatek kvalitních 
a aktuálních informací zejména regio-
nálního charakteru efektivní formou. Za 
více jak 13 let si APIC v Libereckém kraji 
získal autoritu v oblasti informatiky. 
S postupem let byl portál, který je 
využíván pro přenos informací, postupně 
zdokonalován a doplňován na základě 
zpětné vazby uživatelů. Ke zvýšení sledo-
vanosti a popularity portálu došlo během 
let o rozšíření portálu o katalog subjektů, 
fotogalerii z akcí v kraji nebo zpravodaj-
ství formou filmových spotů v sekci  

TV APIC. Od roku 2005 nepřetržitě bylo 
sdružení APIC nositelem statutu KIS. 
Liberecký kraj je zemědělsky nejmen-
ším krajem v ČR. Přesto je návštěvnost 
stránek, měřeno otevřením (stažením) 
informací nebo tv spotů, na úrovni 100 tisíc 
ročně. Pracoviště se každoročně podílí na 
zhruba třicítce akcí v kraji a je oslovováno 
na přípravy seminářů nebo vzdělávací 
akce. Za roky své existence má již pevné 
místo v oblasti přenosu informací k odbor-
né veřejnosti a napomáhání k jejich infor-
movanosti, trvalému vzdělávání, znalosti 
o změnách v legislativě a další potřeby. 

Ing. Robert Erlebach

AGRÁRNÍ PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM LIBERECKÉHO KRAJE - APIC DATUJE SVŮJ VZNIK K 29. DUBNU 2004, 
V PŘEDVEČER VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EU. JEDNALO SE O PROJEKT LIBERECKÉHO KRAJE, KTERÝ NA PŘÍPRAVĚ SPOLU 
S REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ RADOU LIBERECKÉHO KRAJE PRACOVAL OD ROKU 2003. 

Foto: archiv RAK Jihomoravského kraje
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Foto: archiv AK Olomouckého kraje

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA KRAJE VYSOČINA

DOŽÍNKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2017

Prostřednictvím Informačního centra 
Kraje Vysočina centrální orgány jako 
MZe, ÚZPI, MŽP, VÚZE, případně další 
ústřední orgány státní správy a orgány 
krajské samosprávy informují veřejnost 
zejména o cílech Společné zemědělské 
politiky a postupech přijatých k jejich na-
plňování, strategie bezpečnosti potravin, 
programy národních dotací, poraden-
ský systém a realizace poradenského 
programu. Informační centrum má za 
úkol nejenom centrální informace pře-
dávat, ale též třídit a dopracovávat dle 
regionálních specifik a zároveň zajišťuje 
v konkrétních případech zpětnou vazbu 
na orgány statní správy a krajské samo-
správy.  Vzhledem k tomu, že projekt zís-
kal podporu i od regionální samosprávy, 
velký důraz je kladen právě na specifika 
Kraje Vysočina v oblasti zemědělství 
a rozvoje venkova, propojení s regionální-
mi rozvojovými programy. Například 
23. června 2017 jsme uspořádali seminář 
k problematice Společné zemědělské 

politiky, kde zemědělci diskutovali 
o aktuální problematice týkající se stavu 
vyjednávání budoucích dotačních pravi-
del. Jelikož Kraj Vysočina je krajem 
s největšími stavy dojného skotu, připra-
vili jsme na 25. května pracovní worksho-
py k problematice podpor pro chovatele 
dojnic a dále dne 7. června workshop 
k problematice národních dotací 
a příprav Programu rozvoje venkova. 
19. června jsme uspořádali akci k propa-
gaci zemědělství na Vysočině a investic 
Programu rozvoje venkova v zeměděl-
ských podnicích. Této akce pro veřejnost 
se pravidelně účastní i žáci základních 
škol z Kraje Vysočina. V zemědělském 
družstvu Telč se děti seznámily se živo-
čišnou výrobou až po expedici mléka. Pro 
většinu byla zážitkem ochutnávka toho 
čerstvě nadojeného. Předseda ZD Miro-
slav Nosek je pak osobně seznámil 
s provozem bioplynové stanice, kde se 
děti přesvědčily, že v současném země-
dělství se uplatní i náročné technické 

profese a že elektřina, kterou využívají 
v domácnostech, byla možná vyrobena 
v telčském družstvu. V ZD Sedlejov 
přišla na řadu rostlinná výroba, mechani-
zace a prohlídka nových  skladů na obilí 
a bramborárny. Pro veliký úspěch byla 
tato akce ve stejným programem zopako-

vána i 15. září 2017.  Při této podzimní akci 
bylo zpestřením, že probíhal v bramborár-
ně příjem, třídění a uskladnění brambor, 
a tak účastníci akce byli přímo seznámeni 
se zpracováním brambor po sklizni.

Ing. Michal Bratršovský

Již potřetí se do krajského města Olo-
mouc vrátila tradice Dožínek, slavnosti 
na oslavu ukončení žní. Tato akce se 
konala 2.–3. září ve Smetanových 
sadech na Výstavišti Flora v Olomouci. 
Dožínky Olomouckého kraje se konaly 
pod záštitou ministra zemědělství Mari-
ana Jurečky, primátora města Olomouce 
Antonína Staňka a hejtmana Olomouc-
kého kraje Ladislava Oklešťka, kteří tuto 

akci podpořili i finančně. Na 
Dožínkách Olomouckého kraje se
prezentovali desítky prodejců 
potravinářských výrobků, výrobky nabí-
zeli zástupci různých řemesel, 
svým chovným materiálem se mohli 
pochlubit členové Českého svazu 
chovatelů. Samozřejmě byly k vidění 
i nejmodernější zemědělské stroje, 
ale i historická technika 

a hospodářská zvířata. Svou prezentaci 
zde měly také zemědělské a lesnické 
školy z Olomouckého kraje. Součástí do-
žínek byly též atrakce pro děti a bohatý 
kulturní program, jehož součástí bylo 
např. sobotní vystoupení skupin SLZA, 
ARGEMA a dalších. Na své si přišli i mi-
lovníci folklórní hudby, kterým v sobotu 
Hanácký soubor předvedl vystoupení 
plné tanců a písní a v neděli k poslechu 
zahrála cimbálová skupina JASÉNKA. 
Vrcholem dožínek bylo požehnání úrodě 
a vysvěcení dožínkových věnců olomo-
uckým arcibiskupem Janem Graubne-
rem. Vysvěcené dožínkové věnce, které 
zhotovila Střední škola zemědělská 
a zahradnická v Olomouci, byly za 
účasti ministra zemědělství, hejtmana 
Olomouckého kraje a dalších význam-
ných hostů předány do rukou nejlepších 
zemědělců v kraji. 

Oceněnými zemědělci se v letošním roce 
stali tito:
• Společnost UNIAGRIS Pěnčín, a.s. 

z okresu Prostějov
• Společnost Skalagro, a.s. Skalička  

z okresu Přerov

• Společnost TAGROS, a.s. Troubelice  
z okresu Olomouc

• Společnost ÚSOVSKO AGRO s.r.o.  
z okresu Šumperk

• Zemědělské družstvo Jeseník z okresu 
Jeseník

Součástí Dožínek Olomouckého kraje 
byla již tradičně mezi návštěvníky velice 
oblíbená ochutnávka nejkvalitnějších 
potravinářských výrobků Olomouckého 
kraje oceněných v soutěži Regionální po-
travina. Stánek Okresní agrární komory 
Olomouc propagoval vítězné „Regionální 
potraviny“ z let 2013–2017. Prezentová-
no a k ochutnávce nabízeno zde bylo 19 
„Regionálních potravin“, z toho 7 vítězů 
roku 2017. Z letošního ročníku byly nabí-
zeny tyto: Rajčata snack ze ZD Haňovice, 
Hovězí maso ve vlastní šťavě ze ZD 
Kokory, Niva Extra z Mlékárny Otínoves, 
s.r.o., Zakysaná smetana ze ZD Senice 
na Hané, Jesenický mošt od pana Jašše, 
Potštátský chléb z PEKAŘSTVÍ FOJTÍK, 
s.r.o., Loštický šáteček z Tvarůžkové 
cukrárny v Lošticích.

Ing. Darina Juříčková

VZNIKLO NA ZÁKLADĚ DOHODY O SPOLUPRÁCI MEZI ZEMĚDĚLSKÝMI ORGANIZACEMI A KRAJSKÝM ÚŘADEM KRAJE VYSOČINA 
V ROCE 2005. ZAKLÁDAJÍCÍMI ČLENY JSOU NEVLÁDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ORGANIZACE, TEDY KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORA KRAJE 
VYSOČINA A ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. DO SPOLUPRÁCE SE ZAPOJIL TAKÉ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, ČÍMŽ 
UVEDENÝ PROJEKT ZÍSKAL PODPORU REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVY.

AGRÁRNÍ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE JIŽ POTŘETÍ POŘÁDALA OSLAVU ŽNÍ A PRÁCE ZEMĚDĚLCŮ NA OLOMOUCKÉM 
VÝSTAVIŠTI FLORA.


